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Gemeentebestuur wil door met PlusOV

Vorige week heeft het college van de 
gemeente Brummen een principe-be-
sluit genomen om de dienstverle-
ningsovereenkomst met PlusOV 
voort te zetten voor vier jaar. De 
gemeenteraad staat achter het 
principebesluit van het college en 
geeft daarbij stevige aanwijzingen 
aan het college. Op 30 oktober 
neemt het college een definitief 
besluit. 

PlusOV is een samenwerkingsver-
band tussen negen gemeenten: 
Apeldoorn, Deventer, Zutphen, 
Lochem, Voorst, Brummen, Epe, 
Heerde en Hattem. De regionale 
centrale regelt twee soorten vervoer, 
namelijk het doelgroepenvervoer 
(leerlingen-, dagbestedings-, en 
wmo-vervoer) en het vraagafhanke-
lijk vervoer (de voormalige regiotaxi). 
Elke gemeente kiest zelf of de 

dienstverleningsovereenkomst (DVO) 
voor de komende vier jaar wordt 
verlengd. Voor 1 november 2018 
moeten de gemeenten beslissen of ze 
de onderlinge samenwerking en 
dienstverleningsovereenkomst met 
PlusOV willen verlengen of niet. 

Principebesluit genomen
Het college heeft het principebesluit 
genomen om de DVO met PlusOV 
met vier jaar te verlengen. 
Verantwoordelijk wethouder Jolanda 
Pierik: “De uitkomsten van de 
algehele evaluatie rechtvaardigen een 
inzet op behoud van PlusOV. Na een 
moeizame start in 2017 heeft PlusOV 
kwaliteitsslagen gemaakt. Hierbij 
moeten nog wel de problemen die dit 
jaar ontstaan zijn bij de start van het 
leerlingenvervoer voorgoed worden 
opgelost. Met deze kwaliteitsslagen 
van PlusOV hebben we er vertrou-

wen in dat deze organisatie door kan 
groeien naar een robuuste organisa-
tie. Juist ook met het oog om 
kwaliteit te bieden aan kwetsbare 
doelgroepen. Dat daarbij de regie van 
het vervoer ligt bij een publieke 
vervoerscentrale heeft voor ons meer 
waarde dan dat deze wordt aange-
stuurd door private vervoerders. 
Bovendien is in de huidige situatie 
van slechts twee gecontracteerde 
vervoerders PlusOV te afhankelijk 
van deze private vervoerders. Wij 
vinden het daarom belangrijk dat er 
bij de nieuwe aanbestedingsronde 
wordt ingezet op een kleinschaliger 
verdeling van percelen. Dit biedt 
vooral aan kleine, lokale vervoerders 
de kans om zich in te schrijven.” 

Aanwijzingen van de gemeenteraad
De gemeenteraad liet afgelopen 
donderdag 18 oktober hun licht 
schijnen over het principebesluit van 
het college. De raad uitte de nodige 
zorgen, maar liet weten achter dit 
principebesluit te staan. Via een 
zienswijze kreeg het college enkele 
aanwijzingen van de raad. Daarin 
wordt het college gevraagd om een 
aantoonbaar steviger Programma van 
Eisen te hanteren bij de aanbeste-
ding, waarbij ook ruimte is voor 
meerdere, liefst lokale, kleinere 
vervoerders. Ook moet het belang 
van de groep van kwetsbare cliënten 
worden meegewogen in de verdere 
overwegingen en uitvoering. Verant-
woordelijk wethouder Pierik liet 
weten dat het college dit amende-
ment als steun in de rug ziet om met 
vertrouwen het vervolgproces te 
bewandelen. 

Vorige week nam de gemeenteraad 
enkele belangrijke besluiten. Zo 
besloot de raad in meerderheid de 
gewijzigde tarieventabel 2018 vast te 
stellen. De wijziging heeft te maken 
met de toevoeging van leges voor 
initiatieven voor het realiseren van 
grootschalige zonneparken. De nieuwe 
tabel voorziet in een maximum van 
10.000 euro. Ook het bestemmings-
plan ‘Correctie De Hazenberg en 
Rhienderen-Noord’ werd ongewijzigd 
vastgesteld. In dit plan worden grote 
lawaaimakers en risicovolle bedrijven 
uitgesloten voor vestiging op dit 
industrieterrein. 

De raad besloot een zienswijze in te 
dienen met het oog op de voorgeno-
men verlenging van de dienstverlening 

van vervoersdienst PlusOV en omarmde 
het bestuursprogramma 2018-2022.

Raadslid Luuk Tuiten werd als lid van de 
auditcommissie benoemd en drie 
voorstellen werden zonder debat door de 
gemeenteraad besloten. Zo werd het 
bestemmingsplan ‘parapluplan parkeren’ 
vastgesteld, evenals de evaluatierappor-
ten over de bodemsaneringen in het 
centrum van Eerbeek (als afronding van 
een ISV-subsidietraject). Ook het 
raadsvoorstel over het controleprotocol 
voor de accountantscontrole op de 
jaarrekening 2018 kreeg unanieme steun.  

De besluitenlijst is te raadplegen op de 
speciale webpagina van de gemeenteraad 
op brummen.nl. Daar is ook het audiover-
slag van de vergadering terug te luisteren.

De komende jaren staan er vanuit het ‘Centrumplan Brummen’ en het ‘Masterplan 
Eerbeek’ diverse ruimtelijke ontwikkelingen op de planning in de kernen van beide 
dorpen. Deze ruimtelijke ontwikkelingen hebben invloed op de parkeersituatie van 
het plangebied. Om de balans tussen de parkeervraag en het aanbod naar de 
toekomst te kunnen waarborgen, is een goed inzicht in het huidige gebruik van de 
parkeervoorzieningen gewenst. De gemeente Brummen wil daarom inzicht in het 
huidige parkeerbeeld in de kernen van Brummen en Eerbeek.
In november voert een extern adviesbureau dit onderzoek uit in zowel Brummen als 
Eerbeek. Tijdens de onderzoeksdagen wordt het aantal geparkeerde auto’s en de 
parkeertijd geregistreerd. 

Met het afleggen van de eed door Marja Nengerman-Bovenlander beschikt de 
gemeenteraad weer over een nieuwe griffier. Met ingang van 2 november vervult 
zij deze functie. Nengerman was recent nog werkzaam als griffiemedewerkster bij 
buurgemeente Bronckhorst. 

Gemeenteraad besloot…

Nieuwe griffier voor gemeenteraad

Gemeenteraad omarmt bestuursprogramma
De gemeenteraad heeft zich via een amendement unaniem achter het 
bestuursprogramma voor de komende vier jaar geschaard. Dit deed de raad 
overigens niet door het document zelf vast te stellen, maar door het ‘te 
omarmen’. Hiermee geeft de raad aan dat het vertrouwen in het college heeft 
dat deze de voornemens in het bestuursprogramma verder uitbouwt. Jaarlijks 
kan de raad bij de bespreking van met name de perspectiefnota (in het 
voorjaar) en de begroting (in het najaar) haar invloed aanwenden om zaken 
inhoudelijk en/of financieel bij te sturen. 

Op zaterdagmiddag 10 november 
vindt de jaarlijkse dag van de mantel-
zorger plaats. Mantelzorgers die deze 
dag, waaraan geen kosten verbonden 
zijn, willen meemaken, kunnen zich 
aanmelden. Dit kan tot 31 oktober via 
het formulier dat is te vinden op de 
website www.samengoedvoorelkaar.nl 
Of bij mantelzorgcoördinator Nicky 
Theunissen. Circa 50 mantelzorgers 
hadden zich inmiddels al aangemeld. 
Zij die zich nog niet hebben aange-
meld, kunnen dat natuurlijk nog 
steeds doen! 

In onze gemeente is er veel waardering 
voor mensen die als mantelzorger zorg 
en ondersteuning verlenen aan een 
naaste. Daarom heeft het Knooppunt 
Mantelzorg ook dit jaar weer een leuk 
en gevarieerd programma samenge-
steld. Het Fletcher Hotel in Eerbeek is 
gekozen als centrale plek voor de 
mantelzorgmiddag. Om 12 uur wordt 
daar gestart met een gezellige lunch. 
Daarna kunnen de mantelzorgers 
deelnemen aan een workshop. Het 
gaat om uiteenlopende workshops die 
worden aangeboden. Bij het aanmel-

den voor de dag kan men aangeven 
naar welke workshop de voorkeur uit 
gaat. Om 15 uur is iedereen weer 
welkom bij het Fletcher Hotel om daar 
gezellig onder het genot van een 
drankje ervaringen uit te wisselen en 
na te praten. De afsluiting van deze 
gevarieerde dag is om 16 uur. 

Veel variatie
In totaal zijn er vijftien uiteenlopende 
workshop waaruit de deelnemers 
kunnen kiezen. De variatie in de 
workshop is groot. Er zijn activiteiten 
die wellicht erg in de smaak zullen 
vallen bij jonge mantelzorgers, andere 
activiteiten zijn weer meer gericht op 
oudere mantelzorgers. Voor ieder wat 
wils, dat is de insteek die gekozen is.  
Een volledig overzicht hiervan is te 
vinden op de website  

www.samengoedvoorelkaar.nl. 
De meeste workshops vinden plaats in 
en rondom Eerbeek. Bij aanmelding 
voor deelname aan de dag kan een 
mantelzorger ook aangeven wanneer 
er ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld 
als het gaat om vervoer of voor 
opvang voor degene waarvoor de 
mantelzorger zorgt. Het Knooppunt 
Mantelzorg helpt dan mee om 
hiervoor een oplossing te zoeken.

Nu opgeven
Mantelzorgers kunnen zich dus tot 31 
oktober opgeven. Dit kan via een 
aanmeldformulier dat is te vinden op de 
website www.samengoedvoorelkaar.nl. 
Het aanmeldformulier kan ingeleverd 
worden bij het kantoor van het 
Knooppunt Mantelzorg in de Biblio-
theek in Eerbeek, bij de receptie van 
het gemeentehuis of bij Plein Vijf in 
Brummen. Ook kan een e-mail 
gestuurd worden naar mantelzorgco-
ordinator Nicky Theunissen. Haar mail-
adres is n.theunissen@humanitas.nl. 
Het is dan wel belangrijk om dezelfde 
gegevens door te geven als op het 
aanmeldformulier staan. 

Aanmelden voor speciale dag voor mantelzorgers

Parkeeronderzoek
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Knooppunt Mantelzorg verder onder andere vlag
B&W hebben besloten om het Knooppunt Mantelzorg in 2019 niet door 

Humanitas te laten uitvoeren. Hoewel het gemeentebestuur tevreden is 

over de kwaliteit van directe dienstverlening van het Knooppunt aan de 

inwoners geeft het er de voorkeur aan om het knooppunt onder te 

brengen bij de brede welzijnsorganisatie SWB. Over de uitvoering vanaf 

2019 vinden op dit moment gesprekken plaats. De gemeente vindt 

mantelzorgondersteuning erg belangrijk en verwacht in oktober of novem-

ber duidelijkheid te hebben over de wijze waarop het Knooppunt Mantel-

zorg vanaf 2019 wordt voortgezet.

Taalhuis zoekt vrijwilligers
Taalhuis Brummen-Voorst is op zoek naar taalvrijwilligers. Landelijke cijfers 

geven aan dat 2,5 miljoen volwassenen (16 jaar en ouder) de Nederlandse 

taal niet goed beheersen. Ook in onze gemeente is het niet goed spreken 

van de Nederlandse taal vaak een probleem in het dagelijkse leven van 

deze mensen. Om aan de vraag van de taalvragers te voldoen zijn vrijwilli-

gers hard nodig. Deze taalvrijwilligers volgen eerst een taaltraining. 

Deelname is gratis. Na het afronden van deze training wordt de taalvrijwil-

liger ingezet om een taalvrager verder te helpen. Voor aanmelden of meer 

informatie mailt u naar taalhuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl. 

Militaire oefening
Van 29 oktober tot en met 2 november wordt er een militaire oefening 

gehouden in het gebied tussen Apeldoorn, Hengelo, Winterswijk en 

Arnhem in de provincies Overijssel en Gelderland. Een legereenheid bevindt 

zich in Brummen op de Cortenoeverseweg op het terrein van de heer 

Wassink. De organisatoren doen er alles aan om hinder van het verkeer zo 

veel mogelijk te voorkomen. Heeft u toch klachten over de uitvoering van 

de oefening? Meld dat bij de gemeente. Wij zorgen er dan voor dat uw 

klacht wordt voorgelegd aan het Ministerie van Defensie.

Kort nieuws

GemeenteThuis is een uitgave van de 
gemeente Brummen. Vragen of 
opmerkingen? Geef dit dan door via 
mailadres voorlichting@brummen.nl. 

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31 
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

Servicepunt Eerbeek 
Stuijvenburchstraat 66 
6961 CW Eerbeek

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en  
maak een afspraak. 

Programmateam 
Ruimte voor Eerbeek 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Colofon

Beschikkingen
• Ingediende aanvraag reguliere 

omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een dakkapel en 
doortrekken van de kap, Apeldoorn-
seweg 1 in Eerbeek (24-10-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van een treurwilg, Elzenbos-
weg 5 in Brummen (24-10-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
realiseren van een carport en de 
legalisatie van een deel van de 
serre, Hooimate 13 in Brummen 
(24-10-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van kozijnen aan de 
voorgevel, Weg door de Plas 20 in 
Brummen (24-10-2018)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanpassen van de indeling van de 
woning, Zegerijstraat 31 in Brum-
men (24-10-2018)

• Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning voor het herbouwen van een 
werktuigenberging-paardenstal op 

de locatie ’t Zaaibroek 5 te Hall 
(24-10-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het vernieuwen van 
het voegwerk op de locatie Burge-
meester de Wijslaan 16 in Brummen 
(24-10-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het aanleggen van 
een nieuwe inrit op de locatie 
Engelenburgerlaan 18 B in Brum-
men (24-10-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 5 
grove dennen en 3 berken, Juliana 
van Stolberglaan 12 in Eerbeek 
(24-10-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het plaatsen van een 
nieuw kozijn op de locatie Knoeven-
oordstraat 28a te Brummen 
(24-10-2018)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het het bouwen van 
een carport, plaatsen van een 
erfafscheiding en een dubbele 
tuindeur op de locatie Veldweg 18 
in Eerbeek (24-10-2018)

• Verleende uitgebreide omgevings-

vergunning, voor het brandveilig 
gebruiken van een schoolgebouw 
met gymzaal op locatie Lorent-
zstraat 1 en 3 te Eerbeek (24-10-
2018)

• Verleende uitgebreide omgevings-
vergunning, voor het brandveilig 
gebruiken van een scholencomplex 
op de locatie Lorentzstraat 1 te 
Brummen (24-10-2018)

• Sloopmelding, voor het saneren 
asbesthoudende toepassingen 
schuur, Halledijk 44 te Brummen 
(24-10-2018)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
asbesthoudende buizen uit een 
woning, Karekietstraat 5 te Brum-
men (24-10-2018)

• Sloopmelding, voor het slopen/
renovatie woning, asbestvrij, 
Karekietstraat 18 te Brummen 
(24-10-2018)

• Sloopmelding, voor het saneren van 
asbesthoudende golfplaten, 
Kruisenkstraat 14 te Brummen 
(24-10-2018)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbestplaten, Zwarteweg 50 in 
Hall (24-10-2018)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

Dat je voor een paspoort, bouwver-
gunning of speelvoorzieningen bij de 
gemeente moet zijn, dat weten veel 
kinderen wel. Maar dat de gemeente 
ook een belangrijke rol heeft in het 
sociale domein, is niet of minder 
bekend. Reden voor het gemeentebe-
stuur om juist het werk van Team voor 
Elkaar deze week tijdens de Roefeldag 
centraal te stellen. En omdat het 
sociaal domein zo’n breed gebied 
beslaat, is daarbinnen gekozen voor 
het voorbeeld van Autisme. Dit met 
ondersteuning van enkele deskundi-
gen van Mee Veluwe. 

Bijna veertig kinderen bezochten 
woensdag tijdens de ‘snuffeldag’ het 
gemeentehuis. De kinderen werden 
welkom geheten en kregen een korte 
toelichting over wat een gemeente 
zoal doet. Maatschappelijk werker 
Eugenie Massop en orthopedagoog 

Monique Nühn van Team voor Elkaar 
vertelden kort over hun werk binnen 
dit team. Beiden vertelden een rol te 
hebben waar het gaat om het onder-
steunen van gezinnen en het bieden 
van hulp aan kinderen. 

Vervolgens werd aan de kinderen op 
een begrijpelijke manier uitgelegd wat 
autisme is en wat dit kan betekenen. 
Niet alleen voor het kind met autisme 
zelf, maar ook voor zijn omgeving: bin-
nen het gezin, in de klas of bij een 
(sport)vereniging. Lianne, Dorien en 

Sabien (maatschappelijk werkers bij 
Mee Veluwe) gingen aan de hand van 
concrete oefeningen met de kinderen 
aan de slag. Ook de samenwerking 
tussen het gemeentelijke Team voor 
Elkaar en deskundigen zoals bij Mee 
Veluwe kwam hierbij aan bod. Tijdens 
het roefelen zijn de kinderen dus niet 
alleen meer te weten gekomen over de 
betekenis van autisme, maar ook hoe 
specialisten bij de gemeente of 
hulpverleningsorganisaties samen 
werken om inwoners, jong en oud, 
hierbij zoveel mogelijk te helpen. 

Roefelende kinderen in Brummens gemeentehuis

Wethouder Eef van Ooijen is de 
Brummense vertegenwoordiger in het 
dagelijks bestuur van de Regio Steden-
driehoek. Het bestuur bestaat verder 
uit voorzitter Jeroen Joon (Apeldoorn), 
vicevoorzitter Annelies de Jonge 
(Zutphen), Frits Rorink (Deventer), Erik 
Visser (Epe), Fred de Graaf (Heerde), 
Sebastiaan van ’t Erve (Lochem) en Jos 
Penninx (Voorst). Binnen dit bestuur 
heeft Van Ooijen het thema ‘leefomge-
ving’ als taakgebied. 

Regio Stedendriehoek is het samenwer-
kingsverband van Apeldoorn, Brummen, 

Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst 
en Zutphen. Met ondernemers en 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen 
voeren de gemeenten de gezamenlijke 
Agenda Cleantech Regio 2019-2023 uit. 
Topprioriteiten: energietransitie en 
circulaire economie. 

Wethouder Van Ooijen in dagelijkse bestuur regio

Blad waar laat ik dat? 
Kijk op www.brummen.nl Kijk op www.brummen.nl 


